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COPRA IN 1908, -- DUITSCflE BANKCIJFERS.- 'JAAROVERZICHT THE ECONOMIST,- 

Copra in 1908. In 1908 zijn de uitvoeren van Copra uit 
Ned.-Indi~ weder zeer. belangrijk geweest. Hieronder volgt de 
vergelijkende opgaaf omtrent de laatste 4. jaren. 

Uitvoer van Copra van l~.ed.-Indi~: 
ffaar. Java. Padang, Celehes.,en overigo Totaal. 

Tons van eilanden incl. overla:ding. 
1000 Kg. Tons. " Tons. Tons. Tons. 

1908 95.591 11.:271 58.200 165.06 ~ 
1907 71.119: 8.207 38.351 117.677 
1906 51.997 6.690 33.~61 91.84,8 
1905 106,870 5.937 4,9,366 16~.178 

Wij.zien dus, .dat  de u i t v o e r . u i t  geheel.Indis in 1908 
den record-uitvoer van 1905 zel.fs heeft overtroffen. Hgt is, o.ok 
ill vergelijklng met de export uit andere streken als .Ceylo n, 
Manilla etc. een zeer groot quantum. 

De prijzen hebben door de groote aanvoeren he~ vroegere 
hooge standpunt niet kunuen houden. 

Voor Java-Copra betaalde men in 1907 tot 31~gulden, ter- 
wijl de noteering in 1908 tussehen de 23i} en 18�88 gulden 
fluctueerde. Ook op deze prijzen is. Copra nog een rendabel 
product; op het belang voor den inlander werd reeds vroeger 
de aandacht gevestigd. De waarde van den uitvoer in 1908 is 
op bovenstaande prijs-basis op circa 35 millioen gulden te 
taxeeren, Na af~rek van vraehten, kosten en winst van de 
tusschenhaud moet er toch hog een belangrijke som ann den 
inlander ten goede zijn gekomen. 

Ter vergelijking geven wij de opbrengst-cijfers vail de Java- 
Tabak in 1 9 0 8 : 8 2  millioen gulden en vall de Sumatra-Tabak 
in 1 9 0 8 : 8 8  millioen gulden, waaruit moge blijken, dat het 
artikel Copra voor Indi~ reel gewicht in de schaal legt. 
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Over de qu,'lliteit wornt tegenwoordig nogal geklaagd; men 
bericht, dat door den inlander teveel onrijpe klappers (cocos- 
nooten) worden geplukt en ook de drogerij te weusehen over- 
laat; waardoor de Copra-oaregelmatig van qualiteit Wordt. De 
Regeering wijdt hieraan echter hare aandacht en traeht vooral 
de drogerij te doen verbeteren. 

Duitsche bankc~fers .  Elk jaar publiceert de ,,Frkft. Ztg., 
de resultaten van de 9 groote Berlijnsche Bankeu waaruit wij 
twer belangrijke punten wi]len vermelden. 

Ten: eerste is her opvallend, dat ondanks de lagere geld- 
koersen, bet #v-reemde geld,/ d. w.z. Deposito's plus Crediteuren 
sterk toegenomen is. Deze middelen klommeu van 34:4,4 millioen 
mark in 1.907 op 3671 rnillioen mark in 1908, dus met niet 
minder dan :~$7. millioen mark. Meestal neemt men wan'r,: dat 
i n tijden van goe0koop geld her publiek deposito's terugneemt 
en hooger rente gevende effecten daarvoor koopt. Ook in !908 
moet hiertoe neiging zijn geweest, hetgeen moge hlijkcn.uit de 
plaatsi,ng van ,8 milliard mark aan nieuwe emmissies, eet~ be~ijs 
ook van de belangrijk grootere kapitaal vormiug van her Dnitsch- 
land :va.n hed.en. 

De gr.oote toename van het vreemdegel d moet dusgedeeltelijk 
gelegen zijn .n de sommen, die, voor zooverre niet direct noo- 
dig, .door de emittenten tijdelijk bij de banken rentegevend 
werden gcmaakt; gedeeltelijk ook in geld in  her begin van het 
jaar op laugen.termijn tegen betrekkelijk hooge rente door de 
banken genomen, 

In toestrooming nit her buitenland zal her wel niet in groote 
mate g.evonden kunnen worden, daartoe waren de politieke en 
rente,verhoudingen niet engageant. 

Voor Nederlandsehe toestanden (waar men reel meet met 
directe prolongatie uitzettingen werkt) is het totaal-cijfer in 
vergelijking met de eigen kapitalen der banken opvaUend. 

Een bedrag van 8671 millioen mark vreemde gelden tegen- 
over 1500 millioen mark gezamenlijk eigen kapitaal plus reserve 
is zeer h0og te noemen. 

H.et tweede punt is de nog altijd geringe 1 i q u i d i t e i t der banken. 
De direct beschikbare middelen tegen de opzegbare verplich- 

tingen~geven de volgen,de cijfers: (in millioenen ,mark). 



V e r p l i e h t i u g e n .  
1908, 

b_ecepten . . . . . 986.a 
Deposito's . . . . .  1354.~. 
Crediteuren B311.6. 

Samen. 4958. is 

1808. 

Kas . . . . . . . . .  50,1.,.~ o 
Wissels . . . . .  145~..~ 4 
Report . . . . .  . . 819.7 .q 
Effeeten . . . . .  321. s .~ 

Samen. . '. . 33104.1, 

1907. dus 1908. 

I068.1q - -  81 .~  
1283.67 -1 t- 76.~.~ 
21"60..~ o ~- 150.7o 

451~ -~ 145., 2 

M i d d e l e n .  
�9 ~ .907. dus '  1908. 

469.4~ ~ 39.os 
1428.s, ~ 80.~s 

674.7.~ -~- 145,o.t 
337~94  - - "  16.4, 

2905..q 7 :-~ 198~1. 

Moesten in 1907 dus 2607 mi|lioen mark of 3.5~ pC~. der 
verplichtingen, uit andere, middelen daa de ~direct besehikbare, 
worden bes~reden, ~in t90S .was dit bedrag:nog aliijd.1554~ 
,mark of 83~ pCt. 

Niettegenst~ande de malaise, in de industrie.en her daardoor 
vrijg~komen geld, niettegenstaande volgens mededeeling ~;au.een 
der bauken, de mijnbouw,~ speeiaal van Westfalen, .en de 
electrieiteits-industrie zeer onafhaukelijk vau de banken geworden 
zijn, vertoout-.do gezameatlijke balans hog een dergelijk~ge- 
spannen: toestnnd., 

Moge her dus waar zijn, dat dezware industrie zieh grooten- 
deels aan de  voogdij-van de banken heef~ onttrokken zulks 
moet geensdeels bij de.kleinere industrie het geval zijn. 

Daar dient, gebruik makend van her goedkoope geld, :hog 
kraehtig ingegrepeu. Door het..plaatseu van nieuw-kapitaal of 
obligatie-leeningen kunnea deze .industrieele ondernemiugen 
miuder afhankelijk'van de 'bankea gemaakt worden. Eenige 
opoffering zal .dit ~in eene periode vau teruggang, altijd kosten, 
doeh men kan thans met gerustheid een lJieuwe-,konjunktuur, 
tegemoet:.gaan, wanneer de bankeu klaarblijkelijk rtog zoo vol 
zittea met illiquide voorscho~ten aau haiadel ea industrie.. 

Er ,is in he~ buitenland steeds op.gewezen,' dat hieria bij 
eene crisis een groot gevsar voor de Duitsehe banken heeft 
gelegen en her sehi,jn t, nu dr t i j d o m  daartegen.,kraehtige maat- 
regelen te-nemen. 

AI moge zegt de  :Frkf. Ztg. gedurende de crisis gebleken 
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zi~,  dat de bauken zieh goed konden honden, ~n da,t.de i~- 
dustrie op gezonde basis is gevestigd ,. toeh diende de D.uitsohe 
bankeu haar steuu .ann de industrie nu door emissies te con- 
solideeren. 

Van Nederlandsehe zijde mag er  tevens.op ge,wezeu worden, 
dat her Duitsehe. systeem menige industriede onderneming door 
moeielijkheden heen tot bloei,-heeft gebraeht waar men. in.:-Ne- 
derland dikwijls .zon.der ~ulken vergaanden .steun :zgu-:sijn 
gevallen. 

Jaax~)verzich't T h e .  Economist .  ,Aan .de. j.aaroverzichten,. 
ontleenen ~ij de volgende-besehouw, ingen over ~arfikclen ,, ook 
root, ons land van belang:: 

tn 1908 zijn.de prijzen van s t e e n k o o l  sterk gc(laald, Bes~e. 
Cardiff van 19 shilling per ton op 14 shilling, ,/,Cargo Steam. 
Smalls,/ van ,10 shilling op 7 shilhng per ton. 

DeExport  nit Engeland is dezelfde geweest als in 1907 n.1. 
circa. 62,~ millioen Tons tegea 68~ millioen Tons in ,19:07 .,ca. 
55~ millioen Tons in 1906. Hierbij dient dan gevoegd circa 
19'  millioen Tons in 1908 en 18] millioen Ton in 1907. voor 
her eigen .gebruik van de.stoombooten. �9 . 

Voor d e  mijn-eigenaars z[jn. de lage, thans ge!dende prijzeu 
nadeelig en moeht er eerie verclere dal!ng komen, .dan is her 
mogelijk, da t .  sommigen er de voorkeur,aan zullen: ge.v, en de 
mijnen,te sluiten.. In her afgeloopen jaar waren..zij:gedeeltelijk 
hog door langdurige contraeten gedekt, waardoor,.de, yerli~zen 
eenigszins beperkt werden. 

Opmerkelijk is het intusschen, dat de. export z iehzoo goed 
heeft gehouden. Dit is een gevolg van bet groote exportgebied 
waardoor de vermindering ontstaan door ~le..geringe .industrieele 
bedrij.vigheid in een gedeelte der weretd, werd :opge.wogen ,door 
afzet in andere landen. 

Zoo blijkt nit de Statistiek, dat de e:cpor~ :naar D u i t s ~ h ,  
l a n d ,  van 10.1 op 9.6 millioen Tons v e r m i n d e r d e ,  naar 
N e d e r l a n d  zelfs van 3.8 op ~,2 millioen Tons, naar._Egypte 
van 2.9 op 2.6 millioen Ton,. Daartegen v e r m e.~,r.d e rd:e n 
de exImrt naar R u s l a a d  van,2.8 op, 3.4; naar Zweden:,:?a,~ 
8.7 op 4,.3,, naar Argentinifi:van 2..2: op .2.4 millioen, Tom 

Nederland's invoer vooral is zeer sterk gedaalfl, .waarschij,a- 
E c o n .  1909.  14 ~" 
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lijk doordat Duitschland ons goedkooper hceft ~oorzien en 
omda~ men iook in.ons land met  malaise te kampen heeft gehad.. 

Omtrent. de l e e r  e n  h r r i d e n  mark . t  in her afgeloopen 
jaar, wordt gcmeld dat, eiud 1907 tengevolge vau de crisis, 
alle.' soorten huiden: t o t  zeer~lage.:pr~j:gen verkocht, worden,, de 
laagstc~ prijzen: sinds een. kwart eenw. 8poedig trad hierop 
eehter '.eerie. reactie iin. en: gedurendel geheel ,1908 stegen de, 
prijzen gelijdclijk, ~zoodat.zij aan'~het eind van ket jaar op.een 
zeer hoot peil waren. 

Noord Amerika had blijkbaar gedurende de crisis de voorraden 
al..-te .zeer . doen iukrimpen ~n.. :m9~t. t~en. o~eral:.~o0ri aan~ulling 
daarvan :z0rgeu. De schoenfabrieken~ ,haddeu .voldoeude werk. 
Alleen bericht men dat in Leeds (Engdand), de .vraag:naarzwaar 
schoeiscl..veel verminderd, is. Men gceft.de,:sch.uld:.o,.a, ann 
bicycle cn  tram. 

Het jaar 1908 is voor den h o u t h a n d e l  moeilijk en on-. 
voordeelig geweest voor alle partijen. Men was 1907. geeiudigd 
met .sterk gedaalde prijzen, waarvau de importeurs vooral te 
1.ijden hadden door .hunne vroegere koopeu op 'langen termijn. 

Deze prijstand ondervond in 1908 gedurende her grootste 
deel van het jaar uiet de minste verbetering. De afzet was, 
o,a. door de. malaise in de bouwbedrijven, zeer slecht en eind 
Juli zagde  laagste prijzen .~an her jaar. Later..zijn zij iets :op- 
geloopen:~ en-men .hoopt,- dat hervatting vau.'de industrieele 
Werkzaamheid ook aau .den houthandel ~en goede.zal komen . : .  

De.. import uit~ Z,weden ~was geringer, die uit:~ l~,usl~u4 c~en 
groot als het jaar te voren. Bij de lage prijzen moet Rusland 
beneden k0stprijs verkocht hebben. : .  .... 

.Canadeesch den,nenhout, een zeer gewild artikel, verminderde 
ook .sterk en on bedroeg slechts ggn vierde vau de importen in 
1901. Niet dat men her hour minder waardeerg, integendeel, 
men betaalt thans voor eerste qualiteit 4,5 pd. st. tegeu 25 pond 
voorheen.-De Vereenigde Staten trekken echter zooveel tot zi.ch, 
da t e r  voor de Engelsche markt veel minder dan vroeger dispo- 
nibel=.is, 
. D e  prijzen van goed mahonihout zijn in 1908 niet v.ee! 

gedaald~, ..wel ..de mindere .qualiteiten en de kleinere.stukken:~ 
Speciaa.l: de aa;avoeren van Cuba zijn sterk, gestegeu .van 4,600 
op::70~00-, tons. MEltC_~'L, O1t. 


